
Att leda SIP-möten
En mötesledares funktion vid SIP-
möten 
Möten som samlar deltagare för att lösa en eller 
flera samverkans- och samordningsfrågor, t ex 
ett SIP-möte, kräver att en av mötesdeltagarna 
tar ett tydligt ansvar som ordförande för mötet. 

En mötesledares uppdrag är att skapa trygghet 
och delaktighet för mötesdeltagarna samt se till 
att svar ges på ett pedagogiskt sätt på de fråge-
ställningar som man samlats för att lösa. Vid mö-
ten där barn och föräldrar deltar är detta ytterst 
väsentligt. En god möteskultur är grunden i alla 
samverkans- och samordningsmöten. 

I vårt utvecklingsarbete med den samordnade 
individuella planen har vi stött på verksamhets-
företrädare som efterfrågar stöd och utbildning i hur man skapar bra möten. Vid möten där flera aktöVid möten där flera aktöV -
rer är inblandade och där problematiken är särskilt komplicerad eller konfliktfylld kan särskilt erfarna 
och tränade mötesledare behövas. I andra fall kan en mötesledare utses som också ingår i arbetet kring 
barnet och dennes familj. Det kan också vid vissa tillfällen vara en fördel att utse två mötesledare som 
tillsammans leder ett möte.

Mötesledare måste alltid ta ansvar för:
• Att styra gruppen så de håller fokus på målet, det vill säga att 

upprätta en samordnad individuell plan eller följa upp en tidigare gjord plan  
• Att fokusera en del av sin uppmärksamhet på de medverkande på mötet. 

Får alla komma till tals? Hur blir familjens delaktig?
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20 verktyg för dig som mötesledare 

I början av mötet 

• Informera om rollen som mötesledare 
• Sammanhangsmarkera – informera om varför mötet hålls 
• Låt alla presentera sig. Verksamhetsföreträdarna ska även berätta 

vilken kontakt de har med barnet och familjen 
• Avsatt tid – checka av att samtliga deltagare har satt av den tid 

som planerats 
• Informera om sekretessen för samtliga närvarande 
• Se till att någon dokumenterar – SIP planen 
• Samla in en tydlig frågeställning för mötet 



Under hela mötet 

• Håll tiden – se till att den avsatta tiden för mötet hålls 
• Ge tid för paus - lägg in en kort paus så alla kan få ett tillfälle att röra på sig – 

det är inte alltid lätt att sitta stilla och vara koncentrerad under en längre tid 
• Fördela ordet - låt alla komma till tals 
• Lyssna - visa att du är med och lyssnar aktivt. Ställ följdfrågor
• Begrepp - används begrepp som kan vålla osäkerhet? Vänd dig till den som 

använt begreppet och fråga vad det betyder
• Vara uppmärksam på barnet och föräldrarnas reaktioner under hela mötet samt bidra 

till att de känner delaktighet 
• Se till att var och en beskriver vilken insats de ska utföra för att barnet ska nå målet – konkret 
• Strukturera – finn vägar att strukturera idéer och förslag, kanske i för- och nackdelar. Skriv på tavla, så 

alla kan se vilka insatser som sätts in för att uppnå de kort- och långsiktiga målen

Innan mötet avslutas 

• Sammanfatta vad man kommit överens om vid mötet 
• Se till att barnet och föräldrarna får ett exemplar av den dokumenterade planen 
• Se till att de andra aktörerna får ett exemplar av den dokumenterade planen 
• Boka tid för uppföljning 
• Informera om vad som händer om något inträffar mellan mötena som är av avgörande betydelse för SIP 

arbetet t.ex. akuta situationer, ändringar av insatser etc.

Vid oenighet 
Det går inte alltid att undvika att de som medverkar för att upprätta en samordnad 
individuell plan inte kan komma överens. Orsakerna till oenigheten kan ha mindre 
eller större betydelse för hur själva förberedelserna, upprättandet och utformningen 
av planen blir. Att hålla i möten när det råder oenighet ställer särskilda krav på dig 
som mötesledare oavsett om du kommer från någon av de deltagande verksamheterna 
eller om du är mer fristående som mötesledare. Det kan underlätta att två personer 
gemensamt leder mötet när oenighet råder för att därigenom hjälpa varandra att hålla 
fokus på mötets syfte och försöka skapa enighet eller tillräckliga kompromisser. 

Olika typer av oenighet
Oenighet mellan verksamhetsrepresentanterna 

Vid oenighet mellan verksamhetsrepresentanterna bör du ställa dig frågor som: 
Är det rätt tidpunkt att kalla till möte för att upprätta en samordnad individuell plan 
eller är det en annan form av möte som borde hållas i stället? Har mötesdeltagarna 
mandat att reda ut oenigheten? Finns det överenskommelser eller avtal verksamhe-
terna emellan som reglerar frågan? Hur ser ansvarsfördelningen ut verksamheterna 
emellan? Hur blir det för familjen som ska delta på ett möte om det föreligger en 
oenighet mellan verksamhetsföreträdarna om hur verksamheterna ska fördela kost-
naderna sinsemellan? Är det bättre om verksamhetsföreträdarna pratar med varandra 
själva utan familjen, men med familjens samtycke, för att försöka reda ut oenigheten? 



Oenighet med familjen eller någon i familjen 

Om det råder oenighet med familjen eller någon i familjen bör du ställa 
dig frågor som:

Är det rätt tidpunkt att kalla till möte för att 
upprätta en samordnad individuell plan el-
ler är det en annan form av möte som borde 
hållas i stället? Kan det vara bättre att träffa 
familjen först med syfte att reda ut konflikten? 
Vilka personer behöver delta vid ett sådant 
möte? 

Om det gäller skillnader vad gäller målen i 
den samordnade individuella planen bör detta 
tydligt framgå av planen. 

Hantera oenighet genom att vara  
saklig och tydlig
Om du som mötesledare innan mötet vet att 
det finns olika uppfattningar måste du funder 
över hur du på bästa sätt kan säkra mötet. Det 
krävs att du är extra uppmärksam, saklig och 
tydlig såväl vid förberedelserna inför mötet, 
som under mötet och vid eventuellt efterar-
bete.  Möblera rummet så att det underlättar 
en konstruktiv kommunikation. Om ni använ-
der er av teknisk utrustning kontrollera tekni-
ken så att du vet att den fungerar. Möten via 
telefonkonferensutrustning eller via tv-länk 
bör alltid testas innan användandet så att du är 
säker på att den fungerar för alla. 

Som mötesledare kan du berätta att du vet att det finns olika åsikter bland deltagarna och att det ställer höga 
krav på saklighet från dem. Tydliggör att du kommer att avbryta mötet om det inte går att få en konstruktiv 
dialog. 

Andra situationer att hantera
Antal familjemedlemmar och verksamhetsföreträdare 

Det varierar hur många personer som det finns anledning att kalla till ett möte för att upprätta den samordna-
de individuella planen. Vilka personer som ska komma att delta överenskoms med familjen då de ska lämna 
samtycke till vilka som får prata med varandra om det mötet ska fokusera på. Ibland kan det räcka med ett 
fåtal deltagare medan det vid andra tillfällen behöver vara fler. Det är viktigt att tänka på balansen mellan 
familj kontra verksamhetsföreträdare. Familjen är där för att de behöver hjälp och är i beroendeställning till 



verksamhetsföreträdarna som ska ge hjälp. Var lyhörd gentemot familjen och efterfråga om de vill ta med 
sig viktiga personer ur sitt privata nätverk som stöd. Detta kan vara en fördel också utifrån perspektivet att 
då personer ur familjens privata krets deltar så kan dialogen fortsätta på hemmaplan efter mötet. 

Att prata

Har deltagarna lätt eller svårt för att prata? Är det samma personer som pratar hela tiden? Tänk på att de 
pratsamma också kan vara de hjälpsamma. Försök se det som något positivt då dessa personer visar på ett 
stort engagemang men det betyder ändå att du kan behöva avbryta dem för att andra ska få möjlighet att 
prata. Ett sätt att få pratsamma personer att lyssna och vänta på sin tur är att du som mötesledare delar ut 
ordet till deltagarna i tur och ordning. 

Finns det några som dominerar och leder? Finns det några som är tysta? Inled gärna mötet med att alla får 
säga något, exempelvis sitt namn och varför man är där, för att på det sättet ” bryta tystnaden” i det nya 
sammanhanget. Att ”gå laget runt” kan också användas under mötet för att få ”tysta” personer att prata. 
Alla ges då möjlighet att säga något och förutsättningarna byggs för att skapa ett klimat där alla inlägg ses 
som värdefulla. 

 
2 specialverktyg för dig som mötesledare vid oenighet     
Förutom verktygen ovan kan dessa användas 
• Begär ”rådrum”, vilket innebär att om oenighet uppstår i mötet 

avseende insatserna kan du som mötesledare sätta upp ny tid efter 
att verksamhetsföreträdarna haft samråd  

• Erbjud ”samråd”, vilket innebär att om barnet och/eller föräldrarna 
är missnöjda över hur mötet avlöpt kan du som mötesledare erbjuda ”samråd”.  
Där ges utrymme för barnet och /eller föräldrarna att uttrycka sitt missnöje. Mötesledaren ska så långt 
som möjligt försöka lösa situationen.




